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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES  VERBAL 
 

 Incheiat astazi, 15 mai 2014, orele 14,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 18 (optsprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, 
dl  consilier Iotu Lucian fiind absent.  
 Dl. presedinte de sedinta Doncea Bogdan Alin arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. 
(1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.  
 Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 
si secretarul municipiului Alexandria dl. Victor Dragusin si dl.Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se 
gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic, 
reprezentanti mass-media. 

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 29 
aprilie 2014, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si 
nefiind, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Doncea Bogdan Alin , da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 853 din 12 mai 2014 si prin adresa nr. 11980 din aceeasi data, a 
convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 - Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de 
Credit nr. Teleorman SJ-CC/65/866/12.11.2010, pentru prelungirea perioadei de indeplinire a 
conditiilor de retragere a creditului contractat de catre SC APA SERV SA in valoare de 23.648.005 
lei in vederea implementarii Proiectului Major de Investitii „Reabilitarea si extinderea sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman” in perioada 2007-2013 si imputernicirea 
persoanei care va semna in numele autoritatii locale actul aditional; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia Pro Mediu 
Teleorman in vederea desfasurarii in comun a unor activitati in cadrul Programului Spatii Verzi 
Urbane 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 6/ 21.06.2012 privind organizarea 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria; 
 -Petitii si interpelari. 
 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt probleme urgente care sa fie introduse pe ordinea 
de zi si pentru ca nu sunt, supune la vot ordinea de zi in forma prezentata si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 

Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de Credit nr. Teleorman SJ-
CC/65/866/12.11.2010, pentru prelungirea perioadei de indeplinire a conditiilor de retragere a 
creditului contractat de catre SC APA SERV SA in valoare de 23.648.005 lei in vederea 
implementarii Proiectului Major de Investitii „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare in judetul Teleorman” in perioada 2007-2013 si imputernicirea persoanei care va 
semna in numele autoritatii locale actul aditional, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba cu 15 voturi pentru si 3 voturi „impotriva”( d-nii consilieri Florea Laurentiu, 
Neacsu Alexandru si Titirisca Florin).  
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In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia Pro Mediu Teleorman in vederea desfasurarii in 
comun a unor activitati in cadrul Programului Spatii Verzi Urbane 2014, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  
 

 
   x 

    x                 x 
 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
modificarea HCL nr. 6/ 21.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.   

 
              In continuare, dl. presedinte de sedinta, Doncea Bogdan Alin , prezinta petitiile adresate 
Consiliului local: 

- adresa nr. 75/12.05.2014 a PDL Teleorman, organizatia municipiului Alexandria prin care 
solicita amplasarea unui cort electoral in suprafata de 9 mp, ce va fi amplasat in mun Alexandria, str. 
Libertatii nr. 202-204, in fata magazinului SC DIFLOR IMPEX SRL, in perioada 14.05.2014-
23.05.2014. 

Dl consilier titirisca Florin crede ca acesta solicitare nu trebuia sa ajunga neaparat in consiliul 
local. Tot dansul spune ca a facut 25 de cereri pentru amplasarea de banere din care au fost aprobate 
doar 6 si niciunul pe strazile principale str. Dunarii si str. Bucuresti si din aceasta cauza doreste 
amplasarea acestui cort de campanie fara sa deranjeze cetatenii. 

Dl primar Victor Dragusin spuen ca nu are niciun fel de inclinatie catre PDL, dl consilier 
Titirisca Florin a solicitat amplasarea de banere dupa ce toate celelalte partide au solicitat si i-au fost 
acordate cele care au mai ramas. De asemenea spune ca daca ar fi fost dupa dansul nu le-ar fi dat nici 
pe acelea. 

Referitor la solicitatrea discutata spune ca ar fi existat posibilitatea ca aparatul de specialitate 
sa raspunda pe data de 26.05.2014 in termenul legal de 30 de zile ca nu este de competenta 
primarului. Acum mai are o sansa sa aprobe consiliul local dar daca ar fi fost dupa dansul nu iar fi dat 
voie sa amplaseze acel cort. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot solicitarea si este respinsa cu 
3 voturi „pentru” ( d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru si Titirisca Florin) si 15 
„abtineri”. 

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 
pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                            Doncea Bogdan Alin                                                         Jr. Iulian Purcaru  
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr. 12562  din  19.05.2014 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 15.05.2014 

 
 
 
 Subsemnatii,  Doina Berchet si Ceciu Alexandru – Razvan ,  salariati la Primaria 

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 19.05.2014, la  afisarea procesului  verbal  

al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  

15.05.2014,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  SEF SERVICIU,                                                 INSPECTOR, 
   
                   Doina Berechet                                           Ceciu Alexandru-Razvan 
 
 
 
 


